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�.�Nn terça-feil�, de c��
val irrompeu vlp.l'ento 10-

cendlo' no Clube dé � Juiz
de Fora. Minas' Gerais,
destruindo-o complerarnen
te. Alem desg;e predio mais

quatro ccÍsas comerciais

foram destruidas. O fogo
teve sua "origem no ex

cessivo calor devido a

Gréve em iluminação concentrada no

Blumenau clube. So os preluizos em

I I mercadorias sobem a mais

A violenta baixa do er cença de exportar; tere- de quinhentos mil cruzei-

roz nas zonas produtoras, mos então a elta vertigi- Ià dissemos que o dls- Isabel « 1.927,00 Os operários das Em-
ros

que não se justifica SQr nosa, da qual apenas os rrlto de Corupá gastou Pedra d'Amolar« 7.992,00 prêsas lndustríal- Garcia, -x _

tão grande embora esteja- grandes exportadores au- mais do que errecadou, Felipe ôchmídt « 1.050,00 Fabrica de Gazes Medi- Na semana do carnaval

mos ne época na safra, ferirão fabulosos lucros. embora também nada ti- Ano Bom « 1.200,00 cínaís Cremer S. A, e
o Estado de São Paulo,

parece mals urna manobra A baixa somente prelu- vesee feito que destacasse Rua da séde « 14.305,60 Emprêsa Gráfica Catarí- inclusive na Capital desa

especuladora dos graudes dica a urna das partes sua adrnlntstrecão. Diversas estrades, íncl. nense, da cidade de-Blu- bou grande temporal ha

exportadores do que uma lnteressadas: o lavrador, A Receita foi de Cr$.. eombustivel «43.229,00 menau, declararam - se vendo inundações em rnu-

queda natural. Alem de ver minguadas 219.356,10, contribuindo -x- em greve 'desde odía 16 nicipios. Foram registados
Aberto o preço no inicio ainda mals as suas rendas, com a maior parcela o Em artigos sucessivos do corrente, pelo que as

por agofamento 21 mortos.

dasaíre com 80 a 90 cru- é um desestimulo. Por imposto sobre Exploração Iremos focalizando outros referidas fabricas fica- -x-

zelros, veio ele descendo isso mesmo, é que os po- Agricola, / num total de trechos do relatório que Oram parallzadas em suas Desde 20 do corrente á

até a casa dos quarenta. deres públicos deverão Cr$ 64.2:?0,OO. Seguiu-se sr, Prefeito Municipal en- atividades. meia noite, 05 Estados U-

Temos fundedas razões olhar esse aspecto da o de Industrías e Profis- víou a Câmara. Por hoje Os -grevíatam pleiteam
É

aldos romperam suas re-

para acreditar que essa questão. preciso prote- sões com Cr$ 56.709,90 e ainda queremos reproduzír aumento de 50% de sa- lações dlplornatícae com

baixa seja especulatíve. O g-er o produtor, pera que o de Licenças com Crê .. as referencias que o chefe larios para os que ga- a Bulgaria, pais satélite

governo esté estudando o a produção não diminua. 50.597,90. O Pre'dial con- do executivo faz aos snrs, nham até Or$ 800,00 e da Russia.

pedido dos produtores A titulo de curiosidade tribuio com Cr$ 22.593.20. vereadores, contradizendo 30% para os que ganham , _ x _

gauchos pera a liberação damos aqui ainda dados A despeza fui a Cr$ .. assim as receiminações mais dessa importancia. Na Carnara Federal con-

da exportação, o que cer sobre a produção e con- �54.674,10, havendo assim que usualmente faz aos Alem disso os operários tinua intensa discussão do

temente será conseguido, sumo do arroz no ano de um dlficlt de Cr$..... legisladores jaraguaenses. querem a incorporação proléro de lei que manda

visto ainda haver graudes 1948; dados, esses exrreí- 35338,00. Leiamos, pois, este ve- do abono ao salàrio e
os empregados participa

estoques da produção do dos do Boletim do Con- A administração e fls- lloso trecho da sua pres- pagamento do Repouso rem nos lucros das ,em-
ano passado, que estava selho do Comercio Exte- celízação ., consumiram ração de contas: Semanal Remunerado.

armazenada pará melhores I rior. .cr$ 05.382,40. C o m a '�Ao terminar esre peque- Os diretores das em- prõ�s�putado Souza Leão

'preços. Conseguida a Ii- educação Pública. foram no esboço dos serviços prêsas não concordaram. ouvido sobre. o assumo

C
gastos Cr$ 64.983,20, com 'municipais, durante o se- pelo que a parede con- assim se exprêssou:

Arroz com asca os serviços de utilidade gundo ano da minha ad- tinua. Na Emprêsa Gar -:�

- ',' .

pública foram empregados' ministração, deixo con- cia, onde os operàrios "O
". d del

ÁREA CULTIVADA, PRODUÇAO E RENDIMBNTO MEDIO EM 1948
e-s 83.428,60.

'

signados os meus agrade- tomaram conta dos por- x�rá de e:er��a�ega��
Rendimenlo / Desta' vez não foi dito cimentos ao Poder Legts- tões não permitindo a

pare transforma. e em

ESTADOS HECIARES lONELADAS Médio pl Hec- quanto foi �asto em ga- ,Iativo Municipal. QUE entrada dos trabalhado- fiscal do emprega or. E
lare em Quilo solína, isso para evitar NÄO P04POU ESFOR- res, houve luta com a

o que é pior, tal como se

complicações... Evitando ÇOS EM PRESTAR SUA policia que queria tomar pretende fazer, a ínexequí-
1 499 tambem o relatór-io co- COLABORAÇÃO PARA conta dos portões, não o vel participação nos lucros
1.199 mentarios sobre a gestão QUE MEU GOVERNO conseguindo, pelo que as virá, isto sim; agravar,
2.462 do er, LanghaITImer. !)UDESSE PRESTAR autoridades atacaram acirrar a luta de classe,
1 A8l Nas Estradas foram ALGUM SERViÇO EM com bombas lacrímoge- não só entre petrões e

1.640 gesres as Importeneies BENEFICIO DA COLE- nias, mas tambem sem empregados mas entre os

2561 seguintes: _, ,-TIVJDA.D�". <," eleito.
. .

.

próprios trabalhadores.
1.i4f RI'o Corrêes Gr" 3.161,50 Ai pelo menos foi sin- O numero de grevistas N f 1 d I
1 425

'IIJ o im, a .uta e c asses,
' ,Guarajuva «1.372,50 cero o sr. Prefeito Muni· sobe a cerca ge mil, sen- velha tecla de exploração

1.552 Bompland «2.138,00 cipal. do até encerrar-mos esta comunista, fará o resto,
1.326 noticia baldados os es- cavando o abismo fazen";"

1 5<t7
forços das autoridades d

.. .
.

"

• U d M'
.

t
.

d T b
o mlsenas...

P O L I T '1 ,C A
o lUIS erlO o ra a- Outro ferrenho adversá-

4# No curso do decênio I duto com casca. No qua-
lho e da Policia para rio da referida lei é o sr.

1939-48, a produção bra- jrienio' 1943-46, a expor-
terminar com o movi- João Uleofas, que prometz

sileira de anoz marcou tação, incluindo arroz sem Terminado o carnaval, definido se deixam ou mento. combatê-Ia mais de perto

um desenvolvimento con- casca z com casca, atin- vai entrar em uma fase nãu o partido, aliaram-se na' Comissão de Finanças.

siãeravel. De 1.484.514 to- giu a média anual. de mais agitada o caso da a oposição e, dentro das O procer ud�nista per-

neladas do produto com 118.242 toneladas Nesse sucessão, com a difini- i'espetivás Camaras po- ESCOLA ANO ,BOM nambucano queixa-se de

casca em 1939, atingiu período a mais aha expor- ção dos partidos p.ara os rão pedrinhas dos sapa- que essa lei relaciona-se

2.547.399 toneladas em tação ocorreu em 1946, seus candidatos. tos dos prefeitos ... - Firmado pelQ seu se- de certo modo com a

1948, depois de haver se quando somou 152.051 ta- Assim, o mes de Março -x- cret�rio, profes�or José mentalidade hostil que

elevado a 2.759.026 tone- neladas. será dicisivo para o pro- O sr. Presidente da Dom�ngos Pe!,e.lra, rece- existe no pais contra as

ladas em 1946-48 foi de O imeaiato pos-guerra, blema, já que os gover, República, General Euri· bemos um OfICIO comu· classes produtoras "In-

2.634.266 toneladas. - A entretanto, tornou-se mals nadores que quizerem co Dutra. recebeu em nicando a eleição da felizmente _ decla�ou ele

área cultivada que era, em favorável á exportação do entrar no prelio tem que audiencia os snrs. depu- diretoria da JJaixa Esco- _ generaliza-se uma men-

1939, de 1.075.729 hectares; arroz brasileiro. Em 1947, renunciar até os primei- tado udenista- Max Ta- lar da Esc.o�a. de A�o talidade hostil ao -produ

ampliou-�e, em 1948, para os embarques atingiram ros dias de Abril. Só vares do Amaral e Pre Bom, mumclplo de Sao for mentalidade esta em

1.657.104 hectates. Por �18.373 toneladas do pro- que não o fizerem, esta- feito de Blumenau sr. Fre- Bento do. Sul, e que. fi- gr�nde parte, resuliando
sua vez, o rendimento dutQ �em casca e mais rão, consequentemente, derico Busc)l, que com cou. aSSIm constItUI�a: da terrivel pressão dema-,

médio passou de 1-.380 50 toneladas do produto fóra de combate. o chefe da nação -con- Pr�sIdente, Val � n t 1m gógic.a das ma-ssas ul'ba.

qUilos em 1939 para 1.537 com casca. Em 1948, so- As espectativas ainda ferenciaram sobre inte- Relssler; Tesour�Iro, Jo- nas e de tal forma que

Quilos em 1948, segundo maram 212.011 toneladas giram em torno da reu- resses do Vale do Itajai. !Sé La,?ger, (r�eleIt0J; Se- produzir entre nós já ehe-

câ1culos do Ministério da do produto sem casca e nião dos mineiros que, cret�rlO: Jose DO?lmg�s ga parecer um .ato deli-

Agricultura. (Tabela n. 2). mais 632 toneladas' do não querem deixar es- PereIra. Conselho: Albl- tuoso, tais os embaraços,

O consumo interno tem produto com casca. Neste capar a oportunidade de C It no Barato, AntOnIO Lan- sobresaltos. riscos e a-

crescido sensivelmente nos ultimo biênio, o valor das fazereJIl o futuro presi- onsu as ge�, G�Uher�e, Gaedke preensõ�s multiplos e va-
-

ultimos anos. Representa vendas de arroz elevou-se dente, pois da .sua união e Severmo VIcente.
.

riados que atingem a tal

êle aprOXimadamente 95% a 1 bilhão, 421 milhões e dependeM a vitoria. Operário - O direito de _Gratos pela comUnIca gravidade".
da produção. No triênio 318 mil cruzeiros. E" in- Si os mineiros não I greve, é garantido pela çao. -x-

.

1946-48, por exempk>, a teressante observar tam- chegarem a um entendi-. Constituição, Mas dessa Dentro de alguns dias

médro a nua I atingiu bém que o acordo com mento, então só Deus medida violenta, a nos�o deverá entrar novamente

2.439.894 toneladas de pro- os Estados Unidos e a sab8 o que poderá acon-· ver, só se deve lançar da pelo sr. Presidente
em discussão no Senado

duto em casca registran- Inglaterra alterou profun- tecer... mão em casos extremos. da República. Para o .,

di' I'b
O fl't t prI'meI'ro é precI'so que

o projeto e el que ,I, era

do-se, dêsse modo, um damente o parrorama dos -x- s con 1 os en re empre- os bens dos subditos do

aumento de 54% no espa- mercados. (Tab. 3, 4 e 5). Com a saída do sr. Ne- gados e empregadores o interessado possua, O S d d' r

'd d 't b bens I'moveI's e mulher
eixo. ena ar u ems a

ço de dez anos, pois em Em 1949, a exportação reu Ramos da presl en-:- po· em mUI o em ser A <;:. t
'

.

d PSD titi·· 1· d 'f' ou fI'lho brasI'leI'ros, antes
rtur uan os requereu ur-

1939 não ia além de do arroz entrou, porem, CIa o ,a po ca so uClOna os paCI !Ca- . t
-

d
d I

.

t de Julho de 1934. Os efel' _ gencla para e vo açao e

1.424,1,10 toneladas. em declínio vertiginoso. pessedjsta esta ua, que mente, quer por 1D er- t-
.

t 't t'a

á
'

d 't f' d' d
.

d' t tos são os mesmos. Am- ao ,Impor an e ma erl ,

Por' sua vez, .revelam as De janeiro a julho, somou j não era e mUI a Ir- me 10 , os SIn lca os ou cujo retardamento está

• estatísticas prb g r e s s o apenas 87 1 tOijeladas. meza partidària, entrou das autoridades do Mi- b�s poderão usar de to·
causando serios prejuizos

apreCiável na exportação. Quase toda a exporr.ação em franca. debandada. nistério do- Trabalho, A dos os direitos que a f

E·
,

O d d"d pro ConstI'tuI'ça-o conc·ede.
ao pa s.

-x-
Bse progresso acentuou- se verificou, al,ãs, no mês. caso as ISS� .�n- greve, sem que se -

�, se após o acôrdo com a de favereiro, quando .foram CIas de Lages, CuritIba- cure' entendimento ami- R.-Guarámirim. Som e n te Em Blumenau, onde re�

Inglaterra e os Estados E'mbarcadas 734 ton0,h:rdà'!t· 'uos e Brusque, onde os gavél é odiosa e traz em 1953 poderà haver I d' 17 d

U d
-

8 d
• "hm'i"c

.. .

t d t t
- árI'o nova OI'vI'sa-o terrI'torI'al sidia, tfa eceu Ia o

ni os, em t943. Em portanto' 4a1
.•
0 ",�n." 'li' prImeIrOS sm omas e en re pa rao e oper , J

-

Md'
lb �,:.;v; d

. ..

A
. _ corre0 e, o sr. oao e el-

1937 e 38, por exemplo, a das vendas pa:rà�,ô-'-< exJe- desagregação partidária profundas desavenças, e e m�Dl�IpIOS. crlaçao ontando a idade de

'exportação somou, 110 rior. 11';0' aparecem, repercutiram motivos de chicanas. de dIstrItos será feita �Os, c
t primeiro ano, 678 tonela· fortemente em �utros W.U.-Corupá - O titulo de- pela C�'?1ara_ Municipal

' �n��iirrto éra pessoa

,
das do produto sem casca municipios, constando claratorio é hoje expe- com rB:tIflCacao da ��- de -grande projeção nos

e 30.617 toneladas do pro- Sementes de hortaliças que ate o Prefeito de dido por declaração dos sembléla. f\ �enda IlUnI- mei08 catolicos, do Esta.

duto com casca e, no se- em pacotes originais ho- Urussanga já abandonou Juizes das Comarcas on· ma dos dI�trltos dever� do, tendõ já residido em

gundo ano, 10.269 'tonela- landems germinação ga- o partido.' de os requerentes resi- ser �e clOqu�nta mIl J aguá onde exerceu a

.

d$ do produto sem casca rantida V. S..poderä a� , Essas dissidencias, em- direm. A naturalisação cruzeIrOS anuaIS e 5.000 ar, .

e 47.176 tonejadas do' pro- quirir na CASA REAL.. bora ainda não tenha continua a ser concedi- habitantes. (Cunlinla na úllim� páUlDa)

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA. POSTAL, 19 - .;\;�í;listração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêea, 136 - Fundado em 1919. _:_ TBLBFONB N. 39

-ANO XXX ._ JARAGUA DO SUL' _. Domingo, 26 de Fevereiro de 1950 Sta. Oatarina - N. 1.581

A GRISE -DO ARROZ
.

Administração Municipal

1. S.,Paulo
2. Minas Gerais
3. Rio G. do Sul
4. Goiás
5. Paraná
6. ôra. Ceteríne,
'1,Ma��
8. Mato. Grosso.'
9. Rio de JaneIro
10. Ceará

'

555.491
443.975
209.369

,

108.164
65.876
3'1.765

.

65';15U
34.395
26.135
26.050

832.650
532.121
515.462'
160.1'55
108.021

-··��Jil··,-
49.027
40.553
34.543

2.547.399Brasil 1.657.104

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Domingo DIA 26-2-1950 -COR'REIO DO POVO

Clube
-

Atlético Baependí
Assembléia Geral Ordinária (Em 12·3·50)

,PA R A F E R IDA S,
'E C Z E MAS I

IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P IN H.A 5 I ErC;

.
� ��m�r�ial Lt�a.

/'

A Diretoria convida a todos os seus associados
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária,
á realizar-se em 12 de Março vindouro, as 15 horas,
afim de deliberarem sobre o seguinte:

1.) - Exame e aprovação do balanço e contas
do período de abril 49 a Março 50;

2.) - Discussão e aproväção das emendas dos
estatutos;

3.i - Elelção. da nova Diretoria;
4.) - Assuntos diversos.
A Diretoria comunica desde já aos seus asso

ciados, que, não havendo" numero legal pera o fun
cionamento em primeira convocação, será feita a

assembléia em segunda convocação na data supra,
.as 15,1/2 horas:

Escrtruração Mercan
til· Contabilidade -

Registo de Firmás -

Defezas Píscels >

Contratos - Nerurelí

seções - Cobrançes
Serviços Comerciais

em geral.'

Seguros
,

�'YPIRANGA"
. Iaregué do Sul, '20/2/50.

ALFRBDO KRAUSB - Presidente

IndJistria de Madeiras Janssen S. A.
ASSBMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convocados os senhores acionistas desta

sociedade anonima pera uma Assembléia Geral Ex
traordinária, cÍ realizar-se' em sua séde, a Av. Getulio
Vargas, fundos, nesta cidade, ás 9 horas do dia 13
de Março de 1950, tendo por ordem do dia:

1°.) - Assuntos diversos de Interesse imediato
da Sociedade.

2°.), Renuncia do Diretor.
.

jaraguà do Sul, .15 de Fevereiro de 1950.

MAX MÜLLER
Diretor

EDITA
Imposto sobre Inddstrla e

ProfissDes

De ordem do snr. Cole
tor, torno publico que no

corrente mês de Fevereiro
arrecada-se o imposto acima,
reterente ao 10. semestre do
corrente exercicio.
Os C ntribuintés que não

fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazel-o
no proximo mez de Março
com a multa de 20%.
Exgotados "os supracita

dos prasos, serão extra'das
as competentes certidões de
dividas para ter logar a co

brança executiva.

·AVISO· ,O ANJO PROTETOR D-E SEUS FILHOS É A

10MBRIGUEInA MINANeOßAEu abaixo assinado,
Oscar Strelow, proibo se

veramente, a qualqper ],
pessoa entrar em minha
propriedade, de dia ou

de noite, afim de rouba
rem' Ananás, ou outros
não me responsabiliso
pelo que possa acontecer
aos mesmos.

Corupá, Ano Bom, 16/2150
OSCAR STRELOW

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante. e dieta!

.

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própi ia!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

'Compre hoje mesmo uma LOMBRIlIUEIRA
•

MINANCORA ,para o seu tilhinho,
E um produto dos Laboratórios Minancqra.'

-JOINVILLEtP�:���t�,��:���� co
municamos aos nossos parentes, amigos
e conhecidos, o falecimento do nosso

qnerido esposo e' pai,

Perdeu-se
Coletoria Estadual de J a� Entre o tragéto "Casa

raguá do Sul, 2 de Fevereiro Brico Bruns" ao "Salão
de 1950 "Sohn", uma peste contendo
HELEODORO BORGES o seguinte: 1 bloco fiscal

de N. 0.901/0950, e dois
livros com indice com

:�.'••".'.''''''••''.'••-::::-''''•••.•••.-::-.;;;',:� divOebrsás merceções.
: : ' sequto .quem encon-

�G 'I
,.. � ' trou entregar ao propr]e

: e o -" : { tério Snr. Udo Bauer que,

�' • � será bem gratificado.
. .

.

��:���:: ..�:.�:�.,�:�::� .

de '

........ Irlneu de S.uza

Indo. a Jeinwille não se- esqueçe de visitar o
«Bar e Rest(lurante Expresso» a Rua 9 de
Março em frente ao Micro Onibus e proxirno

á Rua do Prlnclpe.
Lá V. S, encontreré ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacíonets e estrangeiras.

mi .
Ambiente puramente' fa�i1iar. .

� _. ��

.la81... Se.11l111i
ocorrido no ·dia J8 do correnre, vi

'mos por este meio, externai' os noesos

sinceros agradecimentos, a todas as pes
soas que nos confortaram durante o transe,
e especialmente aos médicos Drs. Renato
Walter e -Waldemlro Mazureehen. bem
como a enfermeira do Hospital São José
Da. Inêz, aos Revmos Padres, e pera
todas as Ressoas que enviaram condo
lencias, flores e acompanharam o sepul
tamento.

escrivão

IMPUREZAS DO SANGUE?

fLIXIR Df I06U�IRA
9 �••

'
••-::-••� ' � ��MISSA

Segunda-feira dia 2.7, as 7.15 horas
será resáda na matriz a rnlssa do sétimo
dia, por alma do,

AUX. TRAT. SIFILIS

O d
..

b
.

t
.

n ecemprareimaIs ara 'o
PREFEITURA MUNICI-

PAL DE JGUÁ. DO SUL

.. TOSSES r IROMQUITEI r

VlIHO [REOUTIDO
(SaLVII_.)

GRANDE TÔNICO

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, s6 na

Casa laleO ••,alll
.

aIItBI... Se.11l111
, aos amigos e parentes, que compa-
recerem a este ato religioso, antecipamos
os 110SS0S melhores egradecímenroe.

EDITAL
'De ordem do Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Fevereiro ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co-,
rupá, O Impost? de

LIUENÇA
(Renovação anual sI
atividades indús-.
triais, comerciais e

profissionais. ,

Não satisfasendo
o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
'a multa de 10%
sobre o referido imo.
posto no primeiro
mês, s-endo então
feita a cobrança ju-
dicialmente.

.

Tesouraria da Pre
feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
4. de :2 de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

'

Jaraguá do Sul -X- Santa Catarina
!

-

, e.:-:.••••••: , •••••,...•.t ••• ·,··ft· ..:;.••, •••• � ,. .,.
• I

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO. M. HORST

• o. • •

� MUDAS lFRIJTIFBRAS _E ORNAMENTAIS

D Laranjeiras, Pecegueíros,Kakiseiros, Maciei- �ras, 'Jabotícabeíras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc

.

�Pe�am Catalogo Ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
, .. EE •• M• • .iI

a que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus artl

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 3 '. Jaragua

'.

Comunicação
Comunicamos a todos os fregueses

e amigos o falecimento do nosso sócio
gerente,

'

Herberte Schinzel
ocorrido no dia 18 do.correnre :

no

Hospital São Iosé-.

Aproveitamos a oportunidade', de
agradecer a todas ae pessoas que nos

auxiliaram nesre doloroso transe, e acom
panharam-o no seu sepultamento.

Engenho Rau Ltcla.

fiarrafas termlcas de diver
sos' tamanhos V. S. en

ontrará na CASA RBAL

I;:::::::::::::::::::;::::::::::::::::�:::::::;::::::::::::::::::::�=:::::::::=:::::::::::••••:::::::::::::::::: :::"
I! AUTO JARAGUA S. A. li
II o�;���tria e cS:�i�:CI';ORD" :11
.. MECANICA AUTORfZADO. II

1'- - Rua Marechal Deodoro - J A R A G U À DO SUL - fi
:i ii

ilil Posto de Gasolina - Depósit0cd.e LudbriAficantes .1:.1:- Lavagem - Lubrificação � arga e cumu-

�Iill- ledores e Consêrro de Pneus. :I!'Esta oficina está insta1ada em condições

":'1:1 para efetuar qualquer serviço de consêrto ou '.:1.:1re(qrma em seu automóvel ou caminhão, bem
li como retificação de motores etc. ..

'

ii
---------- ii Todos os serviços são executados com ii

Carrinhos e b,erçós ,par,'a iH eemero, ,?or. eompete�tes pro!issionais e a pr�- li
crianças pelos menores ir çc;>s razoayels .. lambem dispõe de sélda ele- ii

preços V. S. poderá ad-. �f trlc_� e,oxigemo, .' ':1:
qu'lrlr na CASA RBAL I \c\.. ' Õ.H ó _ �

•

. �.:::::::::••ÍI__.
·

� _ .

Para Doces'
e Bolos

Usem pratos de papelão.'
São prattcos e higienicos.
Encontrem-se na

Soe. Grallea Avenida LIda.
Av. Getulio Vargas, 350.

COURA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

IFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÖNICO CAPILAR

POR EXCELENC'A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. CORREIO DO POVO-
3

- Domingo DIA 26-2-1950

Aos dezenove dres do mês de Dezembro do

ano de mil novecemos e quarenta e nove, pelas sete
horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeituri,)
Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos as vereado

res: Luiz Maes, Max Thlerne lnr., Willy Germano

Gessner, Frederico Curr Alberto Vasel, Albrecht Oumz,
Otaviano Tlssí, João Lúcio da Costa e Luiz de
Souza. Havendo número legal, foi pelo sr. Presidente,
declarada aberta a sessão, ordenando ao sr. 2. Se
cretário que procedesse a, leitura da ata da reunião

anterior, o que depois de feito foi submetido a dis

cussão, foi a mesma retificada pelo vereador João
L. da Costa, na parte que diz, referente ao proléto,
que altera o imposto de licença sôbre veículos. onde

deveria contar foi aprovado o parecer e não o pro

léro lei, lógo em seguida foi aprovada, passando a

ser assinada pela Mêsa. Durante a leitura da ata,
chegou ao recinto o vereador Arquimedes Dantas.

Lógo após, pessou-se ao expedíente que constou de

uma emenda ao projéto orçamentário pera 1950.

Foi em seguida, pelo sr. Presidente, cedida a pala- Achem-se a disposição dos senhores acionistas

vra a quem dela quizesse fazer uso, como ninguem no escrüõrlo desta Empreza na Avenida Getulio

a SOIiCitOl,�, passou-se a ordem do Dia, que constou Vargas s/n os documentos a que se refere o artigo
da 2a. discussão do proléto-lel Orçamentário pera 99 do decreto leí 2627 de 26 de Setembro de 1940.

1950; sendo aprovada por todos a emenda n. 1 bem Iaregué do Sul, 7 de Fevereiro de 1950.
'como a emenda n. 2; submetido a discussão a

emenda n. 3 a qual foi aprovada com a retificação GERMANO ENKE - Diretor Presidente

feita pela Comissão de Finanças, em seu parecer;

foram ainda aprovadas por unanimidade as emendas

nrs, 4,5 e 6; foi ainda submetida a discussão a

emenda n, 7; sobre o assunto falaram os vereadores

Arquimedes Dantas e Willy Germano Gessner; sub

metido a votação, foi a mesma aprovada por maio-

ria. Nessa altura, retirou-se. do recinto o vereador Assembléia Geral Ordinária
Arquimedes Dantas; foi ainda aprovada por unaní-

• _

midade a emenda verbal de autorla do vereador Edital de Convocação .

Gessner, que concéde uma gratificação de Q$ 60,00 '

.. .
.

mensais, ao porteiro-continúo padrão K. Lógo após, I . ��Io presente ficam convldados
.

os senhor�s
foi aprovado por todos, em 2a. e última discussão o aCI<?DISaaS a. comr;arecer�m a a�semb!ela geral ordl

proíéro-leí que fixa a época do pagamento dos im- nane a realtzar-se no dla 26 (vtnre c�nco) d� Mar�o
postos e taxas; foi submetldo a se. discussão o do co�rente ano, as nove ho�as, na sede socl�I, afim

projéto-Iei que concede Abono de Natal, sendo apro-
de deliberarem sobre 11 seguinte ordem do dla.

vedo por todos, Iuntamente com as emendas verbais, 10.)_ Discussão e aprovação do Balanço e mals
concedendo o mesmo abono aos extra-numerários e documentos referentes ao exerciclo de 1949
funcionários aposentados; foi ainda submetido a 2a. 20.) ,_ Eleição da Diretoria., .

discussão o projeto que altera o imposto de licença 30.)__ Eleição do Conselho Fiscal.
sôbre veículos, o qual foi por todos aprovado, falou 40.)- Assuntos de Interesse .soctel.
sõbre o assunto o vereador João Lúcio da Costa;
submetido e 2a.· díecuseêo -foi aprovado, pOJL"IQdos o
proléro-ler que dispõe sôbre a doação de uma área
de terra. Lógo epös, pediu e obteve a palavra o

vereador Albreehr Gumz, o qual solicitou ao sr. Pre

sidente, que depois de consultado o plenàrio, fosse

dispensada a ida dos prolétos acima aprovados a

Comissão de Redação, para a redação final, o que
foi por. todos aprovado. Em seguida o sr. Presiden

te, agradeceu aos srs. Vereadores a assiduidade e a

boa vontade demonstrada no decurso do corrente

ano. A' todos desejou um Feliz Natal. Convocando

növa reunião para o' proximo dia 2R, e a Ordem do

Dia, constarà da te. discussão dos
.

prolétos que

abrem créditos, respetívemente de Cr$ 80.000,00,
60.992,10 e de Cr$ 15.000,00. Findo o que foi en

cerrada a sessão, na qual faltaram os vereadores:

Augusto Sarti e Carlos Rutzen.

Carn'ara Municipal
'\_

Ata da reumao Ordinária de

19 de Dezembro de 1949

(ass) - Luiz de Souza

João Lúcio da Costa

Oraviano Tissi

CASA DAS TINTAS

Lazzaris
LojA e

EXPOSiÇãO:.
f a b r i c a :

Aven. Oetul1o Vargas, 19 Bua DoDllngos da lova s/n
J AR' OU Ã DOS U L -1- 's"n! C A TAB II A

Imprel8 de -lraDsportes "f R f nl U" 6. ß.
Assembléia Geral Ordinária;

São convidados os senhoree acionistas a com

parecerem á assembléia geral ordinária á realizar-se

no dia 11 de Março de 1950 ás 9 horas, na resl

�ncia do ônr, Germano Enke a Rua Epltécío Pes

soa n. 268' em Jaraguá· do Sul, pera deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

1°. Apresentação, discussão e aprovação do

balanço, relatorio da Diretoria e parecer do
Conselho Ftscel referente o exercícío findo

de 1949.
20. Eleição da nova Diretoria.

30. Eleição do Conselho Fiscal.
4°. Modeficação dos Estatutos.
6°. Assuntos díversos.

Iaragué do Sul, 7 de Fevereiro de 1950.

GERMANO ENKE - Diretor Presidente

-x-

AVISO

I H _I!!Ii!!!!!I.I!!!IElII!I-::�I!i!!iiiE:'a!IEll li m;p;1II�Ei_iI

IF b (Sezões, Malárias,
Iii ,., r"'s· Impaludismo
II.� � Maleitas, Tremedeira

I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas

I
i
I É um produto dos Laboratorios MINANCORA:

I ' -tToinville '- Bta. Catarina
i::;:F.Eiii!I;_.BE!iBE!i::itI!!i!!:Ei!iiIE:E!E::!;iiU;�p

!!

M inancora"
Em Todas as Boas Farmselas

Iêßs�n,oTnfl
I Dr. PICCIONE
I MÉDICO'

II Pormado pelá Faculdede de Medicina da
Universidade de São Paulo.

I
Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

Misericordia de São Paulo
=

CLiNICA GERAL- CIRURGIA

Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstiaa internas

Ie externas: Pulmões - Ceração - Estômago • figado - Rins

iii Doenças nervosas - Sifilis - Doenças venereas - Doenças da

II péle em geral. Alergia (asma, etc). Tratamentos modernos.

I ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. I
m
GUARAMIRIM :-:. SANTA CATARINA

Ili�u!:�E n:'�M�:!:t!�A�=QU!�R 9H�RA ,- ,

MILHO'ES
DE PESSOAS ltM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

OEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIAUS ATACA TODO O OR6AJUSMO'

. �.
O Fi.��O, ° 8�ço, o Coração, O

�

e.tomelO, o. PulmÕ•• , a Pele
Produz Dor•• nos 0••0., Rauma.

tl.mo. C.luelr., Queda do Cabe
lo Anemia.. Aborto.,

Ccnsultoe o_m'dico
e tome o popular depurativo

ELIXIR 914
Inof.nslvo ao oreanJamo. Aarada.
"ei como um lic6r. Aprovado ee

mo .uxllla� no trat2m81lto da SI.

Flus e REUMATISMO da me..

ma orilem, pelo D. N. S. P.

111811•••a. 81 e.,.AB8S
Gesch IrmA'os S. Ae

Ieragué do Sill: 16 de Fevereiro de 1960

HERTA GOSCH - Diretora-Técnica

OTTILIA GOSCH - Diretora-Comercial

-x-

Acham-se a disposição dos senhores acionistas

no escrltorlo desta sociedade, os documentos a que Ise refere o artigo 99, do decreto-lel n". 2.6�, de 26
de Setembro de 1940.

Manoel .F. da Costa S. A.
Comercio e Indústria
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li Dp. Renato "W'al'tep /!l
li MÉDICO !I
::

II

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA. II
!i Com cursos de aperfeiçoamento no li
iI Rio de janeiro . São Paulo e Buenos Air.es. ii

II Doenças de S�nhoras - Partos - Clínica II
li Geral de Adultos e Crianças. ii
ii consultóÂo e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. U
li TELEfONE N. 3 i1

ii Jarago4 do Sul - Sta. Catarina ii

����-���--
I�or ica n� F�rram�nta� A�ricolas ;
ti DE b
� PEDR9 BENGEL I;

i
Estrada jar3guà

ESqUerdOi
'

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Esecuta-se qualq�er-=Viço de ferramentas .

b
agricolas pl?ra uso de lavouras,

comO::JMachados. Enchadas Foices etc.

V��.:;;;;�;;idOMANOEL F. DA COSTA - Diretor-Presidente

JOÄO LUCIO DA GOSTA - Diretor-Comercial
... • ...

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Moveis Estofados, Tapetes, Divans,
Colchões e :mstrados,para Camas, Etc.

Executa-se serViços de estofamentos ·em:

troHos, -onibus, automoveis etc.

ii CLiNICA DB OLHOS - ÔUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, II Dr. WJldemirn Mazurachen
ii moderna e primorosamente instalada di ii ealA 81saU81
IIDR. S&DALLA. A�IN II Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

!� CONJUNTO DB AJ'iRBLHOS MODBRNOS, UNIC? NOS U
ii BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANA ii Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» Il - Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

II HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 I! .. Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

li _ .lctill"illtt - ii ;. -.R.al.·o.s.l.n.fr.�.v.er.m.e.l.ho.s..e.a.L.u.is �

A MAIS ANTIGA CASA DE .I0INVILLE, COM A SUA PILIAL

EM .IARAGUA DO SUL·A RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, 64-68 São convidados os snrs. é1cionistas desta so-

(SOBRADO OHO WAGNER) ciedade a comparecerem á Assembleia Geral Ordina-

OFERECE: Tintas para Pinturas �e Casas, Mo� ria a realizar-se pelas 10 horas do. dia 13 de março

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc. - proximo, na séde Social a Estrada lrapocusinho,
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Jaraguà do Sul, para deliberarem sobre a seguinte
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, AneJina Ordem do Dia:
para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e OIeo para Soalhö, Massa para Janela. � 1".- Exame, discusão e aprovação de contas

MATRIZ: Rua do Principe. 848 _ joinville, da Diretoria relativas ao exercicio de 1949, notada-

LIDER DO CO.ERCIO DB TINTAS mente, relatorio, balanço, conta de Lucros e Perdas

lI,;;;;;;iiõiõiiiõiõiiiõiõiiiiiõiiiõiõiiiõiõiiiõiõi iiiiiii__iiõiiõ__iiiiõi 11 e Pareceres do Conselho Fisca I.
2°._ Eleição do Conselho Fiscal.
3°:_ Assuntos de interesse Social.

ltapocusinho, Jaraguá do Sul, lOde Fevereiro de 1960

. AVISO

Acham-se a disp�ição dos snrs. Acionistas, no
escritorio desta Sociedade a Estrada. Itapocuzinho,
Jaraguá do Sul, os documentos a que se refere o

art. 99 do Decreto-Lei nO. 2.627 de 26 de Setembro
de 1940.

Convocação para Assembleia Geral

Ördinaria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
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comerciante em Corupá.
A todos os aniversário

. .

antes os votos de Iellcl-
VIsitas. Esteve em Iara- dades do Correio do

guá, em visita, a seu irmão l Povo".
dr. Prfamo Ferreira do'
Amaral, Promotor Público
da Comarca, o sr. dr. Ivan
Ferreira do Amaral e Sil
va, proveto advogado e

prestigioso procer udenls
ta em Curitiba.
-Em companhia de seu

pai, sr. Julio Pedrl, rrou-
------.----

xe-nos sua visita de des- _

pedida a senhorita Augusta Herberto Schinzel. Repercutiu
Pedrí, professora, que. vai dolorosamente na manhã
lecionar no Colégio das de 18 do corrente o fale
Irmãs da Divina Provi- cimento do ônr. Herberto
dencia em Porto Alegre. Schlnzel, socio da Firma

AssOCiação Rural. A .conví- Engenho Rau Ltda., nes

te do respecttvo secretàrío, te cidade. O extinto fora

sr. Luiz Airoso, visitamos atacado subitamente de

ha dtas a Associação Ru- grave mal, foi trnsportado
ral de Jaraguá, onde ti ve- ao Hospital São José, 10-

mos oportunidade de cons- go foi visto que tratava-se

rarer grau de franco pro- de um caso fatal. Herberto

gresso em que vai aquela Schinzel soubera, pelo
entidade de classe, seu cavalheirismo, sua

Alem de mais de onze educação e elevados dotes

mil cruzeiros em merca- de coração, tornar-se um

dorlas, existiam em caixa, cidadão estimado no seio

em 31 de Dezembro de da população local. Era ca-

1949, Cr.$ 10.414,80. sado com dona, Leonlla
O numero de associados Cornelsen Schinzel e con

ft de 466, tendo a Asso- teve com a idade de 37

ciação financiado de 25 anos, deixando dois filhos

de Maio até fim de De- menores Stele Merllü e

zembro do ano passado Gilberto. O seu sepulta
Cr$ 48.176,20 de merce- mento deu-se no Cemité

dorias, as quals são en rlo Municipal da cidade

tregues a preços de custo. com grande acompanhe-
A sua atual diretoria é menro. A enluràda familia

constitulda dos associados apresentamos nossos pe

seguintes: Presidente de zames.

honra: Waldemar Grubbe;
Presidente: Dr. Aguinaldo

---------

de Souza; 1. 2. vice-pre-
sidentes snrs. Lino Piaze- O Preceito do Dia
re e Oscar Nagel; 1. 2. P P j d'
aecretàrlos: Luiz Airoso e

rote�ão que re o I�a

�udi Bruns; 1. e 2. tesou
reiros: Edgar Píezera e

Lourenço G r e s s i n g e r.

Conselho Fiscal: Otavlano
Tlssl, Mariano Vitokowski,
Atllio Uber. Suplentes:
Basilio Schiochet, Ricardo
Milnitz e Alfredo Bortoli-

AniYersarias: Faz anos ho
je a menina DarJi filha do
sr. Waldemar da Costa,
comerciante em São Fran
cisco do Sul.
- Amanhã as meninas

Eliza filha do sr. Lauro
Braga e Erica Reif filha
da sra. AdeJia Reif, resi-
dente �� ro��a�a;�á. Vitor 4'::::::::::::::::::::::::::::::.,.:::'::::::::::::::::::-.

Ba/os

��':;:::,��o;;���. comer-II Correio do Povo II ,___m_o_is_m_o_c_,_'o_s__,
0'-1

Dia
-

d2., o :sr. cJoão li
Iro a, resi ente rio erro. Rua MI. Deodoro N. 136 ii
- Dia S., a sra. Clara ..

Albus, esposa do sr. José Telefone N' 39 • C. Postal, 19 ii
Albus, proprietário da Ca- JARAGUA DO SUL ii
sa Real. Tambem Ernesto Santa Catarina II
Silva, dono Maria Vai- ii II
lafti e Reginaldo Kretsch- li ASSINATIJRA ANIJAL :1

mann. II Cr$ 35,00 I!
ii ii

ii GERENTE !!
ii PauUno Pedri ::

l�::,!!!::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::»

Locais

nie

Carlos Rutzen Junior. No dia
4 passa a data natalicia
do sr. Carlos Rutzen Ju
nior vereador e destacado

Notas & Notícias

(Continuação da primeira paaina)

LONDRES - O Partido
Trabalhista venceu as

eleições gerals realiza

das dia 23 em todo o

pais. De acordo com os

o mundo. I da famosa feira de Lei- resultados finais do pleí-

Apesar do espaço llml-] pzlg. 'Seria, alias, uma to, os trabalhistas obtí

tado, pois há apenas 500 maneira inrellgenle de se veram 314 cadeiras, os

metros 2, foi feito o pos- tornar conhecido no mun- conservadores e liberais

stvel para dar-lhe um as- do todo, algo mais do aliados 290 os liberais

pecto moderno e elegante, Brestl que unicamente os 8 e os demals partidos 1

sem perder de viste Que aspectos egrlcolas e- rura- cadeira.
uma montagem sobria, de is. I· .

,

linhas uniformes e justas
contribui decisivamente

para o bom exlto de uma 31 IF=========II IErealização como essa. A
-

atual exposlção difere ....:::: .::� .-::::: ::::�

�r�!�I';::5 ��asl�J�re� IIp II L�o�olrto Karst�n �K II
mundo, não possuindo

:: .:

nenhuma finalidadecomer- ,1,10 :f ...! PROPRIETÁRIO :!:IA :I:!
cial, Não se procurou
ressaltar este ou aquele ii . ii Rua Marechal Deodoro, N. 168

',li,� R .11.
Vprl'mOdeUn�oo' :ea��a���:���l� II

5
II ::

S
"

" ii II
.. •.

econômica. Desaparece- ,iIi ••1..1 SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPQ- ..!.I I.:.�
rarn, assim os ínteresses

privados, sendo que epe- ii !i SITO DE LUBRIFICANTES, ii T fi
�::rer��o��I�iV��n���a�f�� iiT II C��!yglv�u��i�s- "

E
"

que 1Imt rnesmod :' stan�" 110 li FICAÇAO CARGA DE !I-N I!
f:J�:�r�a� P��n��M�entes� II II BATERIAS�E Vp����NIZAÇÃO I! .!!
amostra da solidariedade .. .. ii ii
que relnu entre todos os \�-::::::::;:::t..: "=::::::::::::�

produtores paulistas.
Atual exposição, por

outro lado, põe � em evi

dência um grande proble
ma: a necessidade de se

reconstruir o Museu· In
dustrial São Paulo.. que,
uté 1929, esteve montado I
no Palácio da Indusrrla,
e constituía uma des

grandes atrações pera to

dos os estrangeiros que
vinham visitar nossa ter

ra, alem de ser um indice

seguro do nosso r regres
so índustríel em todos os

'Setores.

É sabido que todas as

graudes cidades têm seus

museus Industriels, com

monstruarios organizados
que constituem o orgulho
de todos 08 que neles co

leborarn, pois indicam o

dinamismo e a atividade

de um povo. Nada mais

certo, portanto que tam

bem São Paulo, na sua
. Justa P9sição de maior

centro industrial da Ame

J:Íca Latina tambem tenha
um museu semelhante,
pois a a Exposição Exlra,

ordinária da Industria, que
ferá de funcionar em três

turnos diferantes, tantos

os produtores a serem

apresentados, é o melhor

exew.plo do que somos

capazes de apresentar •

��:saq�:rr�,ãOemco�h:t��� �ãa �� m�tn�r�� n rnal� oarat��
de produção industrial. .

já existe um plano para

Ia construção de um Mu- PRODUTOS DA.:

seu Industrial em São

���lâ� ���O��ia�:��sme;'I:',
IlIDldllUlstJrlia die Caliçadlo§

superfície. No esquema Ir 1h1 1T
- � ß

completo o acrescimo de \lIt«}SCilll ll.rma(())§ �o fll.o

mais uma serie de edifi

cações latl"rais, possibili-
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taria orga!li�ar Y'erdade�- �ARAGUÁ DO SUL. S. Oatarina
ras exposlçoes mternaci -

,

onais da industria, no ta-

manho e significad9,_ da vIß__•ftcJ8.JSUIFHL'"

profissão de farmaceutico.
A enlutada famiIia en

Casamento: No dle 22 do viamos nossos pesames.
corrente na sala das eu- -x-

diencias toi realisad<_> o O Jardim Zoológico do
casamento do ônr

..
VItor ,Rio arrecadou Cr$•.

Hausen, c0!ll a g�ntll srta, 2.456.082,00, em 1949.
Helena Alvma Relrz. -x _

Baixam o preço da ga
solina e aumento no do
querosene.

-x-

Voltaram a Iralla os na

vios apresados no Brasil
durante a guerra. Nova
mente sob a bandeira Ita
liana o "Auguste" o "Te
bro", o "Laura-Laura' e

o "Antonio Linocelle".
-x-

Durante o ano de 1949,
morreram 481 pessoas afo

gadas nas praias do Dis
trito Federal.

-x-

S. Paulo, (S. N. P. )
Continua intensamente vi ..

sitada a exposição Extra
ordinaria da Industria, i

naugurada nesta capital
no día 25 de janeiro ulti
mo. Até ontem recebeu
ela nada menos de 65
mil visitantes, desde o

dia da inauguração.
/ Segundo õ testemunho

de inumeros conhecedores

delrealizações semelhantes,
quer na Europa, quer nos
Estados Unidos, a Expe
sição Extraordinaria a In
dustrta nada fica a dever
ás suas mals bem orga
nizadas similares de todo

Ganharam os Traba

lhistas asEleições
- Britanicas

A criança mais nova é

sempre escolhida para
os agrados das pessoas
de casa. Os irmãos fi
cam em segundo plano
e toda divergência é re·
solvida em favor. do

"caçula". Criam-se, as

sim, despeitos, queixas,
ressentimentos prejudi
ciais á amizade e har- -

monia entre irmãos.
Trate da mesma ma

neira todos os filhos,
sem preferencias, para
que entre êles não haja
inveja, nem. rivalidades
prejudiciais. - SNES.

13%s
mais creSCIdos

((}) §albão·
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